
 

UCHWAŁA Nr 18/2015 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lutego 2015 r. 
 

w sprawie przeznaczenia środków pozabudżetowych  
stanowiących przychody własne Uniwersytetu Wrocławskiego  

oraz środków budżetowych na dodatkowe wynagrodzenia 
 
 
Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Źródłem finansowania dodatkowych wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego są środki pozabudżetowe stanowiące przychody własne wewnętrzne  
i zewnętrzne oraz budżetowe finansowane z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 
§ 2. Przeznacza się do 67% środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne 

wewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego z opłat: 
1) za studia niestacjonarne; 
2) za studia doktoranckie niestacjonarne; 
3) za egzaminy wstępne; 
4) za powtarzanie studiów; 
5) za egzaminy tłumaczy przysięgłych; 
6) za nieterminowy zwrot książek do bibliotek; 
7) za wynajem lokalu lub części budynku dydaktycznego; 
8) ze sprzedaży informatorów, druków, mikrofilmów; 
9) ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego i muzeów 

na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 3. Przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego część opłat za studia podyplomowe będące przychodami własnymi 
wewnętrznymi, zgodnie z kosztorysem poszczególnych studiów podyplomowych. 

 
§ 4. Przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego, realizujących projekty badawcze i inne, środki pozabudżetowe stanowiące 
przychody własne wewnętrzne i zewnętrzne, określone w budżecie projektu, zgodnie z 
zasadami programu, w ramach którego jest realizowany projekt. 

 
§ 5. Przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego przychody uzyskane z części dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych. 

 
§ 6. Szczegółowe zasady podziału środków, o których mowa w § 2 i § 4, określi Rektor 

w drodze zarządzeń. 
 
§ 7. Tracą mocą następujące uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego: 

1) Nr 116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia środków poza-
budżetowych stanowiących przychody własne Uniwersytetu Wrocławskiego na dodatkowe 
wynagrodzenia; 

2) Nr 126/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia 
środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne Uniwersytetu Wrocławskiego 
na dodatkowe wynagrodzenia; 

3) Nr 27/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia 
środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne Uniwersytetu Wrocławskiego 
na dodatkowe wynagrodzenia. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


